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TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DO

CONTRATO N- 284/2021 DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE BALSAS-MA, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada na Rua Padre Franco, n° 405, Centro, Edifício Dom
Franco, Balsas-MA, inscrito no CNPJ sob o n° 06.441.430/0001-25, neste ato representada pelo
Secretário Municipal de Educação, SR. CELSO HENRIQUE RODRIGUES BORGNETH,
portador do CPF n® 483.497.203-87, residente e domiciliado na Av. Francisco Lima, Lote 03,
Quadra n° 278, Bairro São Luís, Balsas - MA, a seguir denominada CONTRATANTE, e a
empresa LA MENDONÇA-EPP, inscrita no CNPJ: 26.595.749/0001-12, situada na Rua Bom
Jesus, n" 15 C- Quadra 136 A - Lote Jardim São Cristóvão, SÃO LUÍS-MA, CEP n° 65.055-
050, neste ato representada pelo SR. LUIS ANTONIO MENDONÇA, portador do CPF n°
806.463.101-78, a seguir denominada CONTRATADA, resolve a Administração
DISTRATAR as estipulações do Contrato n° 284/2021, mediante as seguintes condições:

CLÃUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Pelo presente instrumento de distrato unilateral fica rescindido o contrato n®
284/2021, que tem por objeto aquisição de Gêneros alimentícios diversos, para o preparo e
distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de
Balsas - MA, com recursos do FNDE/PNAE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
A rescisão unilateral do contrato n° 284/2021, fundamenta-se no inciso I do artigo 79

e 78, inciso I da Lei n.° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

A rescisão do presente contrato se baseia na solicitação da Secretaria Municipal de
Educação, devido ao descumprimento de ordem de fornecimento para entrega de itens
essenciais ao desenvolvimento e atenção às tinidades de ensino da cidade de Balsas - MA.

CLÁUSULA QUARTA- DOS EFEITOS DA RESCISÃO

O presente distrato opera seus efeitos a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO

Correrão por conta do Município de Balsas - MA, as despesas de publicação do extrato
do distrato, que devera ser providenciado até o quinto dia útil seguinte ao da assinatura, para
correr no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Não obstante a boa-fé do DISTRATANTE fica desde já eleito o foro de Balsas - MA,
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do estabelecido.

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197
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Continua a consmiçSo da cidade que que^mos

E assim por estarem justos e contratados, assina o presente instrumento em (03) três
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Balsas - MA, ̂  de de 2021,

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CELSO HENRIQUE RODRIGUES BORGNETH

CONTRATANTE
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TERMO DE DISTRATO UNILATER/VL

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DO CONTRATO N^

284/2021 - SEMED. Referente ao Pregão Eletrônico 007/2021.
PARTES: Secretaria Municipcil de Educação, e a empresa L A
MENDONÇA - EPP, inscrita no CNPJ 26.595.749/0001-12.

OBJETO: Pelo presente instrumento de distrato unilateral fica

rescindido o contrato n' 284/2021, que tem por objeto
aquisição de Gêneros Alimentícios Diversos, para o preparo e
distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal
de ensino do Municipio de Balsas/MA, com recursos do
FNDE/PNAE. DO FUNDAMENTO LEGAL: A rescisão

unilateral do contrato n° 284/2021, fundamenta-se no inciso I

do artigo 79 e 78, inciso I da Lei n® 8.666/93. DA
JUSTIFICATIVA: A rescisão do presente contrato se baseia na

solicitação da Secretaria Municipal de Educação, devido ao
descumprimento de ordem de fornecimento para entrega de
itens essenciais ao desenvolvimento e atenção às unidades de
ensino da cidade de Balsas - MA. DOS EFEITOS DA

RESCISÃO: O presente distrato opera seus efeitos a partir de
sua assinatura. DA PUBLICAÇÃO: Correrão por conta do
Município de Balsas/MA, as despesas de publicação do extrato
do distrato, que devera ser providenciado até o quinto dia útil
seguinte ao da assinatura, para correr no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data. DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA

DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021. ASSINATURA:

Celso Henrique Rodrigues Borgneth (Contratante).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: c62611bc0c4dc960508fl7306b42aced

ERRATA AO EDITAL - AVISO DE RETIFICAÇÃO DE
EDITAL • TOMADA DE PREÇOS N® 10/2Ò21

ERRATA AO EDITAL - AVISO DE RETIFICAÇÃO DE
EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N» 10/2021

Considerando a existência de erro material, no que diz respeito
à cláusüla de vigência contratual, em virtude da ausência do
prazo de vigência do respectivo contrato;
Considerando à necessidade de ajustar o texto do instrumento
convocatório, a fim de ajustar e corrigir a cláusula de vigência
que encontra-se incompleta, a fim de determinar o preizo de
vigência contratual, realizando assim a inserção do prazo
correto;

A Secretaria Municipal de Licitação e Contratos, comunica a
alteração no instrumento convocatório da Tomada de Preços n^
10/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada
para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha
Júnior no Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço),

com Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria

Municipal de Educação.

ONDE SE LÊ NO EDITAL:

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. O contrato terá sua vigência iniciada a partir da data de

sua assinatura, com prazo de duração de X (extenso) meses,
em observância ao cronograma físico-financeiro, aos créditos
orçamentários, às necessidades da execução do objeto e aos
quantitativos máximos estabelecidos.

ANEXO DO PROJETO BÁSICO
18. DA VIGÊNCIA

18.1. O contrato terá sua vigência iniciada a partir da data de
sua assinatura, com prazo de duração de X (extenso) meses,
em observância ao cronograma físico-financeiro, aos créditos
orçamentários, às necessidades da execução do objeto e aos
quantitativos máximos estabelecidos.

ANEXO DO CONTRATO

5.1. O contrato terá sua vigência iniciada a partir da data de
sua assinatura, com prazo de duração de X (extenso) meses,
em observância ao cronograma físico-financeiro, aos créditos
orçamentários, às necessidades da execução do objeto e aos
quantitativos máximos estabelecidos.

ANEXO DO CONTRATO

Contrato para Prestação de serviços para Reforma e
Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Júnior no
Município de Balsas - MA, sob (Ordem De Serviço), com
Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria

Municipal de Educação, decorrente da TOMADA DE
PREÇOS N2 XX/2021- GPL, inserido no Processo
Administrativo n® 38797/2021, sob a forma de execução

indireta e re0me de empreitada do tipo menor preço unitário.

LEIA-SE:

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

14.1. O contrato terá sua vigência iniciada a partir da data de
sua assinatura, com prazo de duração de 06 (seis) meses, em
observância ao cronograma físico-financeiro, aos créditos
orçamentários, às necessidades da execução do objeto e aos
quantitativos máximos estabelecidos.

ANEXO DO PROJETO BÁSICO
18. DA VIGÊNCIA

18.1. P contrato terá sua vigência iniciada a partir da data de
sua assinatura, com prazo de duração de 06 (seis) meses, em
observância ao cronograma físico-financeiro, aos créditos
orçamentários, às necessidades da execução do objeto e aos
quantitativos máximos estabelecidos.

ANEXO DO CONTRATO

5.1. O contrato terá sua vigência iniciada a partir da data de
sua assinatura, com prazo de duração de 06 (seis) meses, em
observância ao cronograma físico-financeiro, aos créditos
orçamentários, às necessidades da execução do objeto e aos
quantitativos máximos estabelecidos.

ANEXO DO CONTRATO

Contrato para Prestação de serviços para Reforma e
Ampliação da Escola Municipal Luiz Rocha Júnior no
Município de Balsas - MA, soh (Ordem De Serviço), com
Recursos Precatório FUNDEF/Ordinários da Secretaria

Municipal de Educação, decorrente da TOMADA DE

PREÇOS N® XX/2021 - CPL, inserido no Processo

Administrativo n° 38797/2021, sob a forma de execução

indireta e regime de empreitada do tipo menor preço global.

A data de abertura da sessão licitatória do Tomada de Preços n^

CERTIFKADQ DíGíTAU/íeNTe
E COÍ.I CARIMBO OE^TEMPO
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